
 

 

DK-ikkunoiden asennusohjeet  Rev. 1.2 
 
 

Hyvä Asiakas, 
 

Onnittelut Sinulle, että olet valinnut korkealaa-
tuiset Profin DK-tuotteet. Varmistaaksemme 
tuotteiden moitteettoman toiminnan ja edusta-
van ulkonäön vielä vuosienkin kuluttua pyy-
dämme teitä huomioimaan seuraavat ohjeet. 
Tutustuthan myös yleisiin vastaanotto- se-
kä rakennusaikaisen varastoinnin ja käy-
tönohjeisiin. Ohjeiden noudattaminen on 
edellytyksenä takuun voimassaololle. 

 
 

Tuotteiden asentaminen 
 

Huomioithan, että tuotteet asennetaan vas-
ta sitten, kun olosuhteet rakennuksen sisäl-
lä vastaavat lopullisia käyttökohteen olo-
suhteita! 
 

Tuotteiden toiminnan kannalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että asennus tehdään huolellisesti. 
Oikean lopputuloksen saavuttamiseksi suosit-
telemme tuotteiden asentamista ammattilais-
ten toimesta. Virheellisen asennuksen aiheut-
tamia vaurioita takuu ei korvaa. Tuotteita ei 
myöskään koskaan saa käyttää kantavina ra-
kenteina. Hirsitaloissa on huolehdittava riit-
tävästä painumisvarasta (varmista hirsita-
lotoimittajalta). 

 
Mikäli tuotteita joudutaan suojaamaan, on käy-
tettävä vain maalauspinnoille soveltuvia teip-
pejä. Suojausaika on pyrittävä minimoimaan, 
jotta teippaus ei aiheuta vaurioita tuotteisiin. 
Teippaus suoritetaan aina asiakkaan omalla 
vastuulla. 
 
Ennen asentamista varmista, että seinältä va-
luva vesi ei pääse tunkeutumaan vuorilautojen, 
vesipeltien tai muiden verhouslautojen takaa 
ikkunan asennusväleihin tai karmirakentee-
seen. Tämä varmistetaan riittävän pitkillä ylä-
puolisilla tippalaudoilla sekä tiivistämällä vuori-
lautojen ja verhouslautojen välit siihen soveltu-
valla tiivistemassalla. 

Asennusvaiheet 
 

1. Tarkasta asennusaukko ja karmien kiinni-
tyskohdat. 

2. Aseta asennusaukon alareunaan asen-
nuskiiloja tarvittava määrä. Sijoita asen-
nuskiilat myös välikarmin kohdalle. Kiilojen 
sijaan voit käyttää myös asennusruuveja. 
Karmin ja asennusaukon eristysvaran tu-
lee olla ympäriinsä vähintään 10 mm. 

3. Asennuksen helpottamiseksi irrota puite 
karmista (kuvat 1+2). 

4. Nosta karmi asennusaukkoon. 
5. Tarkista alakarmin vaakasuoruus vatupas-

sia tai laserimittalaitetta käyttäen, säädä 
tarvittaessa. 

6. Kiilaa muut karmin sivut ja kiinnitä alusta-
vasti ensin karmin saranapuoli seinära-
kenteeseen. Tarkasta ristimitat ja kohti-
suoruudet kuva 3. Säädä tarvittaessa kii-

loja tai asennusruuveja. 
7. Asenna seuraavaksi puite paikoilleen 

kuvien 1 ja 2 mukaisesti. Testaa käynti-
välykset ja ikkunan toiminta. Säädä kar-

min asennusta tarvittaessa. 
8. Seuraavaksi kiinnitä karmin painikepuoli. 

Testaa ikkunan toiminta ja kiinnitä karmit 
lopullisesti. Ikkunoissa, joiden leveys on yli 
1,2m on hyvä kiinnittää myös yläkarmi. 
Aina on varmistettava, etteivät talonraken-
teet paina yläkarmia alaspäin. Huom. Jos 

kysymyksessä on hirsitalo, karmi kiinnite-
tään aina riittävän tukevasti sivuilta kara-
puuhun (hirsitaloissa ei koskaan kiinnitetä 
yläkarmia painumisen vuoksi). Kiinteän 
DK-ikkunan asentamisessa voidaan käyt-
tää kuvien 4 ja 5 mukaisia kiinnitysrautoja 

tai vaneria. Avattava DK-ikkuna kiinnite-
tään asennusruuveilla kuvan 6 mukaisesti 

(asennusruuveille on porattava 5mm esi-
reiät). Toinen asennusvaihtoehto on ku-
vassa 7. Kiinnittäminen on aina suori-
tettava niin, etteivät karmit väänny eikä 
karmin nurkkaliitokset aukea. 

9. Tiivistä karmin ja seinärungon asennus-
rako. Esim. mineraali- lasi- tai kuituvillalla. 

 
Emme suosittele uretaanivaahdon käyttöä 
etenkään hirsirakennuksissa, koska seinän 
painuminen voi aiheuttaa ilmavuotoja ja ikku-
nan karmien vääntymistä. 

10. Lopuksi asenna pintahelat, smyygit, vuorilau-
dat ja tarvittavat listat. 

 

 

 
Puitteen lukituksen vapautus ja kiinnitys. 
 

 
Puitteen irrottaminen karmista ja kiinnittäminen 
karmiiin. 
 

 

 
Asennettavan ikku-
nan kohtisuoruuk-
sien ja ristimittojen 
tarkistamiskohdat 
asennuksen aikana 
ja jälkeen. 

 

 
 
 
 
 
 
4. Kiinnitysrauta 

 
 
 

 
 

5. Kiinteän DK-ikkunan asennus kiinnitysraudan 
avulla karapuuhun, runkopuuhun tai kivisei-
nään. Kiinnitysrautaa voi käyttää myös avatta-
van ikkunan asennuksessa. (Tilattava erikseen) 

 
 
 

 
6. Avattavan DK-ikkunan asennus karapuuhun, 
runkopuuhun tai kiviseinään.  

 

 
 
 

 
 
 
 

7. Vierekkäisten DK-ikkunoiden yhteenliittämi-
nen vanerin tai puuriman avulla. Ruuvi max 
+110mm. 



 

 

DK-ikkunoiden ja D-ovien säätö- ja huolto-ohjeet  
 
 

DK-ikkunoiden säätäminen 
 

Suosittelemme ikkunoiden säätämistä vain ammattilaisen toi-
mesta. Ohessa helavalmistajan ohjeet. 
 
 

 
 
 

 
 

Lisätietoja: www.profin.fi 

 
 
 
 

 

DK-ikkunoiden ja D-ovien huoltaminen 
 

Helat on hyvä puhdistaa yleispuhdistusaineella ja tarkistaa sään-
nöllisin väliajoin. Ohessa helavalmistajan ohjeet ja suositukset. 
 

 
 

 
 


